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ِ فََمْن ٌَْكفُْر بِالطَّاؼُوِت َوٌُْإِمْن قوله تعالى: ) ًّ ْشدُ ِمَن اْلؽَ ٌِن قَْد تَبٌَََّن الرُّ ََل إِْكَراَه فًِ الدِّ
ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة ا ُ َسِمٌٌع َعِلٌمٌ بِاَّللَّ .(ْلُوثْقَى ََل اْنِفَصاَم لََها َواَّللَّ  

 
، وقود وقوع خوفؾ فوً نسو   و ه عام مخصوو  بؽٌوره مون اآلٌواترفع اإلكراه فً اآلٌة 

اآلٌة بآٌات السٌؾ والقتال، فمن  م من قال بالنس  و و قول الضحاك والسدي ابن زٌود 
ب َل بؽٌور م مون الكفوار، و لوك وؼٌر م، ولٌس ك لك بل  ً محكمة وخاصة بؤ ول الكتوا

أنهووم َل ٌُكر ووون علووى اإلسووفم إ ا نزلوووا علووى الوزٌووة بخووفؾ الوووثنٌٌن، وٌووؤتً تفصووٌل 
ِ َوََل بِواْلٌَْوِم الوزٌة وأحكامها فً التوبوة عنود قولوه تعوالى:  )قَواتِلُوا الَّوِ ٌَن ََل ٌُْإِمنُووَن بِواَّللَّ

 ُ َم اَّللَّ ُموَن َما َحرَّ ِ ِموَن الَّوِ ٌَن أُوتُووا اْلِكتَواَب اآْلِخِر َوََل ٌَُحّرِ ِّ  َوَرسُولُهُ َوََل ٌَوِدٌنُوَن ِدٌوَن اْلَحو
 .َحتَّى ٌُْعطُوا اْلِوْزٌَةَ َعْن ٌٍَد َو ُْم َصاِؼُروَن(

 
وال ي علٌه أكثر المفسرٌن إحكام آٌة البواب وخصوصوها بؤ ول الكتواب وعلوى  و ا وور  

عوونهم، و ووو قووول موا وود والحسوون  تفسووٌر الصووحابة كووابن عبوواس وابوون عموور رضووً ه
 والشعبً .

، فآٌووة وَل ٌُصووار إلووى النسوو  إ ا عوورؾ التووارٌ  ولووم ٌتعووارع الحكووم موون ومٌووع الوووووه
 السٌؾ سابقة لنزول   ه اآلٌة، وآٌات السٌؾ لها مواضعها و  ه اآلٌة لها مواضعها .

وٍر فِوى قَوْ  ففً السنن من حدٌث ٌْ ٌِن(ِلوِه تَعَوالَى أَبِى بِْشٍر َعْن َسِعٌِد ْبِن ُوبَ  )َلَ إِْكوَراَه فِوى الودِّ
ةً َكانَِت اْلَمْرأَةُ ِمْنُهْم إِ َا َكانَوْت نَوْزَرةً أَوْ   قَاَل : نََزلَْت فِى األَْنَصاِر قُْلُت : َخاصَّةً. قَاَل : َخاصَّ

 َِلَك طُووَل بَقَاِْوِه فََوواَا اإِلْسووفَُم ِمْقوفَةً تَْنوِ ُر لَوِْْن َولَودَْت َولَودًا لَتَْوعَلَنَّوهُ فِوى اْلٌَُهووِد تَْلوتَِمُس بِو
ِ أَْبنَاُإنَووا َوإِْخَوانُنَووا فِووٌهِ  ووا أُْوِلٌَووِت النَِّضووٌُر قَالَووِت األَْنَصوواُر : ٌَووا َرسُوووَل اَّللَّ ْم َوفِووٌِهْم ِمووْنُهْم فَلَمَّ

 ِ ٌِن( ) َلَ إِْكوَراَه فِوىفَنََزلَوْت  -ملسو هيلع هللا ىلص-فََسَكَت َعوْنُهْم َرسُووُل اَّللَّ ِ  الودِّ قَوْد :»  -ملسو هيلع هللا ىلص-فَقَواَل َرسُووُل اَّللَّ
 «.ُخٌَِّر أَْصَحابُكُْم فَِإِن اْختَاُروكُْم فَُهْم ِمْنكُْم َوإِِن اْختَاُرو ُْم فَؤَْولُو ُْم َمعَُهْم 

 
و  ا فً أ ل الكتواب أن َل ٌكر ووا علوى الودخول فوً اإلسوفم ابتوداا، فوإن قبلووه لهوم موا 

ى أ ل اإلسفم وعلوٌهم موا علوٌهم، وإن أبووا فٌُنزلوو م علوى الوزٌوة، وإن أبو وا فإموا عل
سلٌم معهم عند عوز المسولمٌن وضوعفهم أو قتوالهم حتوى ٌنزلووا علوى األمورٌن إسوفم أو 
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وزٌه، بخفؾ المشركٌن والمفحدة الفدٌنٌٌن فف ٌُقبل منهم إَل إسفم عند القدرة علوٌهم 
 والخوؾ، أو تركهم تربصاً بهم إلى حٌن قوة . أو مسالمة عند العوز

 
ولٌس فً اآلٌة وواز الخروج من اإلسفم بعد دخوله فتلك ردة ؼٌر مقصودة فوً اآلٌوة، 

ولحدٌث )أمرت أن أقاتول النواس حتوى ٌشوهدوا أن َل إلوه إَل ه ..(  آلٌات السٌؾ الكثٌرة
 . ولحدٌث ابن عباس: )من بدل دٌنه فاقتلوه( وؼٌر  لك

 
كفعل أبً بكر ومون معوه، ثوم  مل الخلفاا من بعد النبً ملسو هيلع هللا ىلص وإوماعهم على قتل المرتدوع

عموور وعثمووان وعلووً وفتٌووا الصووحابة وفعلهووم كووابن مسووعود وأبووً موسووى وابوون عموور 
وؼٌوور م، والخفلفوواا موون بعوود م تبعووو م فووً  لووك موون أمووراا وخلفوواا بنووً أمٌووة وبنووً 

لؾ فوً المنوافِ الو ي ٌفلوت لسوانه بقوول الكفور ثوم ٌنفٌوه عنود السو ولكن الخوفؾالعباس 
كحال المنافقٌن فً زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، واختلفوا فً استتابة المرتد ومدتها وصفتها واختلؾ 
الفقهاا فً حال المرأة المرتودة وأخو  ا حكوم الروول، و و ا لوه مواضوعه بوإ ن ه تعوالى 

 من كتاب ه .
 

 ملسو هيلع هللا ىلص المشرك األصلً، فكٌؾ بالمرتد المعاند . وإ ا قاتل النبً
ولٌس فً اآلٌة تخٌٌر بوالخروج مون اإلسوفم وعودم اإللوزام بالودخول فٌوه لكول أحود، وه 

ِ فَقَوِد اْستَمْ )ٌقول بعد  لك:  ِ فََمْن ٌَْكفُْر بِالطَّاؼُوِت َوٌُوْإِمْن بِواَّللَّ ًّ ْشدُ ِمَن اْلؽَ َسوَك قَْد تَبٌَََّن الرُّ
فقود أمور بوالكفر بالطواؼوت وأمور باإلٌموان بوان لٌُبوٌن أن  (بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَى ََل اْنِفَصاَم لََهوا

 من لم ٌفعل  لك انفصلت عراه وانقطع دٌنه .
 

ووا أَْخَرْونَووا لَ قولووه تعووالى: ) ووَن ٌَووا أٌََُّهووا الَّووِ ٌَن آَمنُووواْ أَنِفقُووواْ ِموون َطٌِّبَوواِت َمووا َكَسووْبتُْم َوِممَّ كُووم ّمِ
ُمواْ اْلَخبٌِوَث ِمْنوهُ تُنِفقُووَن َولَْسوتُم بِآِخِ ٌوِه إَِلَّ أَن تُْؽِمُضوواْ فٌِوِه َواْعلَُموواْ أَنَّ   األَْرِع َوَلَ تٌََمَّ

ًٌّ َحِمٌدٌ   ( اَّلّلَ َؼنِ
، فالكسب كسب الٌد مموا تخرووه أمر ه باإلنفاِ من طٌبات الكسب، ومن خراج األرع

ناعة وحرفوة فكول موال تكسوبه الٌود فٌوه زكواة عنود دروان الحوول من مال من تووارة وصو
كمووا فووً حوودٌث عاْشووة علٌووه، وبلوؼهووا نصوواباً فاآلٌووة ٌُقٌوود ا عمومهووا أحادٌووث الحووول، 

 . مرفوعاً: )َل زكاة فً مال حتى ٌحول علٌه الحول( رواه ابن ماوهر
 ورواه أحمد من حدٌث عاصم بن ضمرة عن علً بنحوه .

   ا الووه، رواه ابن أبً شٌبة.وروي موقوفاً من 
 وروي عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً والموقوؾ عنهما أصح .
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فوف وإ ا كسب اإلنسان ماَلً ٌبلوػ نصواباً بنفسوه عنود كسوبه، ولوم ٌكون لدٌوه مواٌل مون قبول 
لعمووم الحودٌث وعمول وفتووا م  ،زكاة علٌه حتى علٌه الحول وٌبدأ حوله من وقت كسبه

 ر وعلً وابن عمر وعاْشة .الصحابة كؤبً بك
 

ومن كان لدٌه موال ؼٌور المكتسوب وقود بلوػ مالوه الو ي عنوده نصواباً ثوم اكتسوب مواَلً فوً 
 :  أثناا الحول فف ٌخلو المال المكتسب من أحوال

، و وو نمواا لوه كنمواا إن كان المال المستفاد من ونس ماله ال ي عنده من قبول األولى:
ا الماشوٌة منهوا فهو ا الموال المكتسوب ٌتبوع حوول أصول التوارة وكسبها بالمضاربة ونموا

مالوه ألن المكتسووب فوور،ٌ لووه، فٌؤخوو  حكووم أصووله و وو ا قووول عامووة العلموواا وَل ٌُعوورؾ فووً 
السلؾ واألْموة األربعوة مخوالؾ، ومثول  و ا النمواا فوً الموال ٌشوِ حسوابه ووعول حوول 

لماشٌة كثٌور فوً أثنواا خا  به، ومثله لو كان َل بد من نقله لشدة الحاوة إلٌه، فنماا ا
 حولها ونماا التوارة ربمال ٌكون كل ٌوم عند أ ل المال الوفٌر والتوارة الواسعة .

 
كوؤن ٌكوون كسوب عقواراً ومالوه نقوداً  إ ا كان المال من ؼٌر ونس المال المكتسب: الثانٌة

أو اكتسب نقداً وماله عروضاً، فقد اختلؾ العلماا حول المال المكتسب ونصابه  ل ٌتبع 
مال صاحبه أم ٌنفرد الموال المكتسوب بحووٍل ودٌود ونصواب ودٌود،   وب ومهوور العلمواا 
إلى أنه ٌسوتقل بنفسوه بحوول ونصواب ودٌود، و وو موروي عون أبوً بكور وعمور وعثموان 

 وعلً .
و  ب أحمد فً رواٌة أنه ٌزكى حٌن استفادته و و مروي عن ابن مسعود وابن عباس 

 ومعاوٌة واألوزاعً .
وروي عن أحمد فٌمن با، داره بعشرة آَلؾ در م إلى سنة فإنه ٌزكٌه إ ا قبضه، و و ا 
د منه ألن المال حِ له من أول الحول ولكنه أُول كالدٌن فً ال مة فٌزكٌه إ ا قبضوه، وقو

 رواه ؼٌر واحٍد عن أحمد به ا المعنى .
 

، ولكون أن ٌكتسب ماَلً من ونس ماله ال ي قام فً ملكه وقام نصابه وبودأ حولوه: الثالثة
المال المكتسب لٌس فرعاً لماله األصول وَل نمواا لوه، فلوٌس ربحواً مون توارتوه وَل نمواا 

مون ؼٌور مالوه األصولً، لماشٌته، وإنما كسبه بصفة أخر  كالهبة أو اللقطوة أو الشوراا 
كؤن ٌكون لدٌه ماشٌة أو نقداً أو عقاراً فٌُهد  لوه عقواراً أو نقوداً أو ماشوٌة، فقود اختلوؾ 

 العلماا فً   ه الحال:
  ب طاْفة إلى أنه ٌتبع أصل الموال موا دام مون ونسوه مطلقواً و و ا قوول الشوافعً وأبوً 

وَل نمواا لولول ولوو كوان مون حنٌفة .وقال آخرون بؤن حوله مسوتقفً موا دام لوٌس فرعواً 
والموال المسوتفاد  وو ككما فً الحدٌث: )من اسوتفاد مواَلً( ونسه، أخ اً بظا ر النصو  

وعمووم  والحودٌث اآلخور: )َل زكواة فوً موال حتوى ٌحوول علٌوه الحوول(ما كوان لوه أصول، 
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عواً وعل المال المستفاد تب واألحوطالحدثٌن محتمل لكف القولٌن ٌتؤولهما كٌل على ووهه، 
 للمال األصل إ ا كان من ونسه بكل حال، كان فرعاً له أو لم ٌكن .

فلهووا حسوواب ، فٌمووا زاد علووى النصوواب بالحسوواب إَل فووً السوواْمة -أي الزكوواة  -وتوووب 
 . منصو  َل ٌصح فٌه القٌاس

 
، خففواً ألبوً حنٌفوة فقود وما ٌر العلمواادوام بلوغ النصاب فً الحول كله عند وٌشترط 

النصواب فوً أثنواا الحوول َل ٌسوقط الزكواة بشورط بلووغ النصواب فوً طرفوً  وعل نقصان
الحول أوله وآخره، والصحٌح أن نقصان النصاب ٌُسقط الحول لعمووم الحودٌث، وإٌوواب 
الزكوواة لتمووام النصوواب فووً طرفووً الحووول َل ضووابط لووه ٌتحقووِ فٌووه العوودل وعوودم اإلضوورار 

ؾ تووارة أو كسوباً فبلوػ نصواباً قبول فٌستوي فً   ا من فقد مالوه كلوه وخسوره ثوم اسوتؤن
بلوغ الحول فماله ال ي ٌزكٌه لوٌس  وو الموال الو ي بودأ حولوه بول  وو موال ودٌود لهوفك 
ماله األول، وقول أبً حنٌفة ٌستوي فٌه من نق  نصابه در ماً ومن   ب ماله كله ثوم 

 استفاد ؼٌره .
فٌوه أن الموال الحورام َل زكواة فٌوه موالم  (مْ أَنِفقُواْ ِمن َطٌِّبَاِت َموا َكَسوْبتُ )وفً قوله تعالى : 

 .ٌتب منه، فان طٌب َل ٌقبل إَل طٌباً كما فً الحدٌث
فإن تاب صاحبه كمن ٌتوب من الربا بعد قبضوه، فٌزكٌوه ألن التوبوة الصوادقة ترفوع عون 

 المال خبثه .
وَن األَْرِع وقوله تعالى: ) ا أَْخَرْونَوا لَكُوم ّمِ مون كول موا ٌخورج مون فٌوه إخوراج الزكواة  (َوِممَّ

 األرع من الثمار والزرو، بشروطها الثابتة فً السنة .
والخضروات والفاكهة َل زكاة فٌها على الصحٌح، ولٌس فٌها حدٌث صحٌح ٌؤمر بو لك، 

فف ٌثبت  من حدٌث معا : )لٌس فً الخضروات زكاة(وَل ٌمنعه، وأما ما رو  الترم ي 
   ا الباب شًا.أعله الترم ي وؼٌره وقال: َل ٌثبت فً 

والمدٌنة لم تكن منبتاً للخضروات والفاكهة ألرضها ولحاوتها للماا ولحورارة وو وا، إَل 
 فً القلٌل ٌزر، كالدباا وشبهه.

 
ألن   و وو قوول ومهوور الفقهوااوعمل السلؾ على عودم زكاتهوا نقلوه الترمو ي وؼٌوره، 

كالشعٌر والتمر، فتودخر  الخضروات والفاكهة َل تقتات وَل تدخر بخفؾ الحبوب والثمار
سنٌن بف كبٌر مإنة، وَل ٌنتفع ؼالباً بالخضروات والفاكهوة إَل فوً زموان قطفهوا وأٌاموه 
وتفسووود إن طوووال وقتهوووا، فبٌوووع الحبووووب واَلنتفوووا، منهوووا أظهووور وأكثووور مووون الخضوووروات 
والخضروات أضٌِ، وفً إٌواب الزكاة فٌها إضرار بؤصحابها إَل من كان ٌوعلها توارة 

 حكم العروع . فتؤخ 
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ألنهوم َل  فوف زكواة فٌهواولو أدخر الناس الخضروات والفاكهة فً اآلَلت واتخو و ا قوتواً 
ٌدخرونها إَل بمإنة وكلفة تختلؾ عن مإنة الحبوب وَل ٌُوموع علوى أ لهوا كلفتوٌن كلفوة 

 اَلدخار وكلفة الزكاة، فٌتضرر  الناس ب لك .
 

 احباه .وأبو حنٌفة ٌقول بزكاة الخضروات وخالفه ص
وقٌل ب كاة المعادن والنفط والؽاز ال ي ٌنتفع منه الناس مما ٌخورج مون األرع لعمووم 
اآلٌة، و  ا ظا ر م  ب الحنفٌة لقولهم باألخو  بوالعموم، والقاعودة أن دلٌول العمووم ٌودل 
علووى ومٌووع أوزاْووه دَللووة قطعٌووة، والومهووور ٌوعلووون دَللووة العموووم علووى ومٌووع أوزاْووه 

روح، موالم تحتوؾ قوراْن بؤحود األووزاا أو ٌقووم دلٌول مسوتقل أو عمول ظنٌة و  ا  و األ
 ٌقوي األخ  بوزا أو أوزاا العموم كلها .

 
واختلووؾ موون قووال موون أ وول العصوور بزكوواة الوونفط والؽوواز بمقوودار النصوواب الوو ي توووب فٌووه 

 الزكاة ومقدار الزكاة فٌه، على قولٌن :
مونهم موون ٌقٌسوه علوى الحبوووب و مون ٌخرووه علووى الركواز وٌوووب فٌووه الخموس، فمونهم
 .من ٌقٌسه على النقدٌن ومنهموالثمار 

 
فوف تووب والنفط والبترول والؽاز إ ا كان ماَلً عاماً للمسلمٌن وخراوه ٌكون لبٌت الموال 

علوى  وإ ا كان مواَلً خاصواً بفورد ٌخورج فوً أرع لوه فهول تووب فٌوه الزكواة   فٌه الزكاة
الزكواة فٌوه أن ٌفورِ بوٌن موا ٌخورج منوه بمإونوة الخفؾ السابِ، وٌنبؽً على من قال ب

ومشوقة أن َل ٌوعلوه مسوواوٌاً لموا طفوح علووى األرع أو قرٌبواً مون سووطحها، فٌُقسوم علووى 
حالٌن قٌاساً على الحبوب والثمار، فما كان بمإونة فف ٌواوز فٌه ربوع العشور وموا كوان 

ُ عن ابن عمرففً الصحٌح بف مإونة ففٌه العشر،  ًَ اَّللَّ ًِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَواَل  ، َرِضو َعْنوهُ ، َعوِن النَّبِو
ًَ بِالنَّْضحِ نِْصُؾ اْلعُْشرِ   . : فٌَِما َسقَِت السََّماُا َواْلعٌُُوُن ، أَْو َكاَن َعثَِرًٌّا اْلعُْشُر َوَما سُِق

 
، والركواز َل مإونوة فٌوه ؼالبواً فهوو فوإن الركواز فٌوه الخموسوقٌاسه على الركاز ضعٌؾ 

وا لٌوووة ومموووا عملتوووه أٌووودٌهم فوووف كلفوووة بحفووور األرع أو نحوووت الصوووخر مووون لقوووط ال
َلستخراوه، وإن خرج بالحفر فإنه ٌخرج تبعاً َل مقصووداً بوالحفر والمإونوة كمون ٌحفور 
بْراً ألول الماا أو ٌنقول صوخراً ألوول البنواا ثوم ٌوود مصوادفة   بواً وا لٌواً فهو ا لوم ٌوود 

 . فً الشر، الخمس ، ول ا القولمشقة ومإنة فً الركاز  اته
وَل ٌقوواس علووى الركوواز مووا ٌخروووه النوواس موون المعووادن موون الصووخور وحفوور األرع ثووم 
تصووهر الحوووارة وٌخوورج مووا فٌهووا موون نفوواْس األرع موون الوو  ب والفضووة والنحوواس 
وشبهها، فه ا بمإونة وَل ٌؤخ  حكم الركاز وَل زكاة فٌه حتى ٌبلوػ نصواباً وٌحوول علٌوه 

 الحول .


